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Pozměňovací návrh 270 by měl znít takto: 

Pozměňovací návrh  270 

Návrh směrnice 

Příloha I a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příloha Ia 

 1. Cíle členského státu pro rok 2030 

budou součtem následujících složek, 

přičemž každá z nich bude vyjádřena 

v procentních bodech: 

 a) závazný vnitrostátní cíl členského 

státu pro rok 2020 stanovený v příloze I; 

 b) paušální příspěvek („CFlat“); 

 c) příspěvek založený na HDP na 

obyvatele („CGDP“); 



 

PE597.755v02-00 2/2 RR\1141446CS.docx 

CS 

 d) příspěvek založený na potenciálu 

(„CPotential“); 

 e) příspěvek odrážející úroveň 

interkonektivity členského státu 

(„CInterco“). 

 2. CFlat je pro všechny členské státy 

stejný. CFlat všech členských států 

společně přispívá 30 % k rozdílu mezi cíli 

Unie pro rok 2030 a 2020. 

 3. CGDP je přidělen členským státům 

na základě poměru HDP na obyvatele 

k průměru Unie, přičemž tento index 

může pro každý členský stát činit 

maximálně 150 % průměru Unie. CGDP 

všech členských států společně přispívá 30 

% k rozdílu mezi cíli Unie pro rok 2030 a 

2020.  

 4. CPotential je přidělen členským 

státům na základě rozdílu mezi podílem 

energie z obnovitelných zdrojů členského 

státu v roce 2030 podle scénáře PRIMES 

EUCO3535 a jeho závazným 

vnitrostátním cílem pro rok 2020. CPotential 

všech členských států společně přispívá 30 

% k rozdílu mezi cíli Unie pro rok 2030 a 

2020. 

 5. CInterco je přidělen členským státům 

na základě poměru indexu podílu 

propojení elektroenergetických sítí 

k průměru EU, přičemž tento index podílu 

propojení může pro každý členský stát 

činit maximálně 150 % průměru EU. 

CInterco všech členských států společně 

přispívá 10 % k rozdílu mezi cíli EU pro 

rok 2030 a 2020. 

(Odstavec 5 byl přijat ve výboru, nebyl však součástí textu zaslaného překladatelským 

oddělením.) 

(Týká se všech jazykových znění.) 


